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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Październik 2019 (X.2019/44) 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

W mijającym miesiącu ogłosiliśmy bardzo ważny przetarg. Wybieramy wykonawcę 
kolejnego – najważniejszego – etapu budowy centrum przesiadkowego. Po wyborze wykonawcy 
rozpoczną się  prace  przy  przebudowie  dworca  autobusowego  oraz  węzła  ulic  Prusa-Miarki 
w kierunku ulic Rybnickiej i Wyzwolenia. To bardzo ważna inwestycja, która niestety siłą rzeczy 
w trakcie trwania  prac  budowlanych  będzie  powodować  pewne  utrudnienia  komunikacyjne 
w centrum miasta. Przygotowujemy akcję informacyjną i dogodne objazdy, aby w możliwe 
najmniejszym stopniu ta inwestycja zakłóciła komunikację autobusową oraz ruch samochodowy 
i pieszy  w  centrum.   Informacje   na   temat   wszelkich   utrudnień   będziemy   przekazywać 
ze stosownym wyprzedzeniem. W tej wieloetapowej inwestycji już teraz trwają prace nad 
połączeniem   drogowym   pomiędzy   ulicą   Kolejową   i   ulicą   Katowicką   wraz   z   chodnikami 
i parkingami. Efekty tych prac już możemy oglądać. 

 
O korzyściach jakie płyną z bycia jednym z miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już 

pisałem wielokrotnie. W ostatnich tygodniach zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono 
wykonawcę (Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o.) na zakup energii elektrycznej na lata 2020/2021 
w ramach grupy zakupowej organizowanej dla Gminy Mikołów i naszych jednostek budżetowych. 
Taki sposób zakupu energii to duża oszczędność dla wszystkich miast skupionych w GZM. 

 
13 października odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja w Mikołowie była bardzo 

wysoka za co należą się słowa uznania dla mieszkańców. Słowa podziękowania kieruję także 
do wszystkich zaangażowanych w sprawne przeprowadzenie głosowania. Mam nadzieję, że 
również na wysokości zadania staną komitety wyborcze i po zakończonej kampanii szybko usuną 
materiały wyborcze z przestrzeni publicznej. To jest ich obowiązek i mieszkańcy na pewno 
zapamiętają, który komitet z tego obowiązku wywiąże się słabo. 

 

W najbliższy weekend (od piątku do poniedziałku) zachęcam bardzo gorąco do wzięcia 
udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone w V edycji Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji 
nastąpiło kilka istotnych zmian. Wybieramy dwa projekty – jeden z listy dużych, a drugi z listy 
małych projektów. Ważną nowością jest  również to, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy 
bez względu na wiek, czyli także dzieci. Autorzy projektów mocno się angażują w promocję swoich 
pomysłów i w związku z tym po cichu liczę na frekwencyjny rekord. 

 

O tym jakie imprezy odbyły się w mieście (m.in. Mikołowskie Dni Zwierząt), jakie budynki 
ztermomodernizował ZGL oraz  wiele  innych,  przydatnych  informacji  przeczytacie  Państwo 
na kolejnych stronach niniejszego informatora - życzę miłej lektury. 

 
Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
kierownik Aleksandra Stolarska 

ul. Kolejowa 2 
tel. 32 324 26 60 

 
 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
1.1. Wydawanie informacji/decyzji na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 i 2019/2020; 
1.2. Przyjmowanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy; 
1.3. Weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych; 
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.5. wypłata przyznanych świadczeń. 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego: 
2.1. Rozpoczęto realizację programów wychowawczo-profilaktycznych w poszczególnych grupach; 
2.2. Uczestniczono w zebraniu Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie wychowanków; 
2.3. Odbyła się wizyta Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej Mikołowa; 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Spotkanie  informacyjne  z  przedstawicielami  Mikołowskich  Szkół  i  Przedszkoli  dotyczące  Projektu 

„Kooperacje  3D”,  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  Programów  Profilaktycznych  w  Ramach 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; 

3.2. II Spotkanie inicjujące powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego; 
3.3. Spotkanie z ławnikami mające na celu przybliżenie działalności Ośrodka; 
3.4. Udział w warsztatach dotyczących budowania partnerskich zespołów kooperacyjnych; 
3.4. Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 
3.6. Udział w zakończeniu XX edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów; 
3.7. Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

 
 


